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1. Informacje zawarte w instrukcji mogą być modyfikowane bez uprzedniego powiadomienia. Na
etapie przygotowania dokumentu dołożono wszelkich starań, aby jego treść była pozbawiona
błędów. Jednakże oświadczenia, informacje i zalecenia przedstawione w dokumencie nie stanowią
jakiejkolwiek formy gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej.
2. Przed instalacją urządzenia dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika SmartLogger1000 w celu
zapoznania się z danymi produktu i zasadami bezpieczeństwa. W dalszej części dokumentu
urządzenie SmartLogger1000 będzie nazywane w skrócie SmartLogger'em.
3. Urządzenie należy instalować i użytkować zgodnie z niniejszym dokumentem i instrukcją
użytkownika. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko uszkodzenia urządzenia. Podczas instalacji
korzystać z izolowanych narzędzi.
4. Dokument opisuje operacje związane z instalacją i połączeniami przewodów na podstawie
przykładu typowego zastosowania SmartLogger'a.

1 Przegląd produktu

1.1 Wygląd
Z boku

Z przodu

Z tyłu

(1)Wskaźniki diodowe (LED)
(2) Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
(3) Przyciski
(4) Slot karty pamięci SD (zarezerwowany)
(5)Port USB szyny uniwersalnej
(6)Otwór mocowania na ścianie
(7)Zaciski szyny
(8)Otwory wentylacyjne
(1) Wskaźniki LED
Symbol

Nie dotyczy

(3) Przyciski

Nazwa
Kontrolka zasilania

Symbol
ESC

Nazwa
Escape

Kontrolka pracy
Kontrolka alarmu

W górę
W dół

Nie dotyczy

OK
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Od dołu

Port (sitodruk)

Funkcja

Opis

MOC

Zasilanie

12 V DC

FE

Szybki Ethernet

Łączy ze switchem lokalnej sieci LAN, routerem,
zasilaniem przez Ethernet (PoE) lub komputerem PC.

RS232

RS232

Łączy z zewnętrznym urządzeniem RS232.

AI

Wejście analogowe

Aktywne wejście prądowe 4–20 mA i 0–20 mA,
zarezerwowane.

DI

Wejście cyfrowe

Łączy z wejściem ze stykiem bezprądowym.

DO

Wyjście cyfrowe

Wyjście przekaźnikowe

S0.In

Łączy z impulsowym
miernikiem energii

Zarezerwowany

CAN

CAN

Zarezerwowany

RS485

Obsługuje trzy porty RS485, które mogą się
łączyć z urządzeniami takimi jak inwerter lub
urządzenia do monitorowania środowiska
(EMI).

COM1–COM3

Typowe scenariusze połączeń kablowych
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UWAGA

1. SmartLogger komunikuje się z inwerterem przez kabel zasilający AC, moduł centralnego
sterowania (CCO) komunikacji przez linie zasilające (PLC) musi być podłączony do SmartLogger'a.
Dodatkowo należy zainstalować wyłącznik kompaktowy (MCB) i rozłącznik bezpiecznikowy z
zaciskiem nożowym pomiędzy modułem PLC CCO i szyną, aby zapobiec uszkodzeniom
urządzenia w przypadku zwarć.
2. Jeżeli SmartLogger komunikuje się przez kabel zasilania AC, przewód od rozłącznika z zaciskiem
nożowym do wyłącznika MCB oraz przewód od szyny do rozłącznika nożowego należy
przygotować samodzielnie. Zalecany przewód: 3-żyłowy kabel zabezpieczony pancerzem przed
zużyciem z napięciem roboczym do ziemi wyższym od lub równym 600 V i przekrojem każdej żyły
4 mm2.
3. Kabel sieciowy dostarczany ze SmartLogger'em ma długość 2,2. Określić pozycję montażową
każdego elementu w oparciu o długość kabla.
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RS485/PLC+światłowód
Switch pierścienia sieci

Gniazdo

SPD sygnału
RS485

Szyna
uziemienia
Wyłącznik z
zaciskiem nożowym

Wejście RS485
Kabel komunikacyjny

Szyna A/B/C
Kabel
zasilający

Wejście przewodu
komunikacji optycznej

Kabel
uziemiający

Kabel
zasilania AC

Komponent

Zalecany model lub
specyfikacja

Źródło

ilość

SmartLogger

SmartLogger1000

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

Urządzenie
zabezpieczające przed
przepięciami sygnału
RS485 (SPD)

PowerSA-5KA-15V

Możliwość zakupu w Huawei

2 szt.

PLC CCO

PLC CCO01A

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

Switch pierścienia sieci

AR531 lub switch sieci LAN o
topologii pierścieniowej w
modelu lokalnym

Zapewnia klient

1 szt.

Moduł optyczny

FTLF1323P1BTR-HW lub moduł
Zapewnia klient
optyczny w modelu lokalnym

2 szt.

Skrzynka zaciskowa
(ATB)

CT-GZF2PJ-8, CT-GPH-A-8 lub
Zapewnia klient
skrzynka w modelu lokalnym

1 szt.

Napięcie znamionowe ≥ 500 V;
prąd znamionowy: 6 A

Bezpiecznik

Zapewnia klient

3 szt.

Rozłącznik
Napięcie znamionowe ≥ 500 V;
ze stykiem Skrzynka
prąd znamionowy ≥ 6 A; liczba
rozłącznika
nożowym
ze stykiem biegunów: 3
nożowym

Zapewnia klient

1 szt.

Wyłącznik kompaktowy
MCB

Napięcie znamionowe ≥ 500 V;
prąd znamionowy ≥ 6 A

Zapewnia klient

1 szt.

Gniazdo wtykowe

Dopasowane do zasilacza

Zapewnia klient

1 szt.
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RS485/PLC+LTE

Gniazdo
Moduł PoE
SPD sygnału
RS485

Szyna
uziemienia
Wyłącznik z
zaciskiem nożowym

Wejście RS485
Kabel komunikacyjny

Szyna A/B/C
Kabel
zasilający

Kabel
uziemiający

Kabel
zasilania AC

Komponent

Zalecany model lub
specyfikacja

Źródło

ilość

SmartLogger

SmartLogger1000

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

Ochronnik SPD
sygnału RS485

PowerSA-5KA-15V

Możliwość zakupu w Huawei

2 szt.

PLC CCO

PLC CCO01A

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

Moduł PoE

POE35-54A lub POE85-56A

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

PoE SPD

POE-2

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

CPE

EG860V2-C71

Możliwość zakupu w Huawei

1 szt.

Napięcie znamionowe ≥ 500 V; prąd
Bezpiecznik
Zapewnia klient
znamionowy: 6 A

3 szt.

Rozłącznik
ze stykiem Skrzynka Napięcie znamionowe ≥ 500 V; prąd
nożowym rozłącznika znamionowy ≥ 6 A; liczba biegunów: Zapewnia klient
ze stykiem 3
nożowym

1 szt.

Wyłącznik kompaktowy Napięcie znamionowe ≥ 500 V; prąd
Zapewnia klient
MCB
znamionowy ≥ 6 A

1 szt.

Gniazdo wtykowe

1 szt.

Dopasowane do zasilacza

Zapewnia klient

Instalowanie SmartLogger'a
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3
3.
1

Przestrzeń montażowa

UWAGA

Wymiary obudowy (S x W x G):
225 mm x 140 mm x 50 mm

3.2 Tryb instalacji
Na ścianie
UWAGA

Zainstalować SmartLogger na ścianie, która jest płaska i zapewnia nośność odpowiednią do
bezpiecznego utrzymania wagi SmartLogger'a: 500 g.
1. Wyznaczyć rozmieszczenie otworów montażowych z tyłu SmartLogger'a i oznakować ich
położenie markerem.
Łączniki do montażu SmartLogger'a na ścianie
Kołek

Śruba
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UWAGA

Zachować ostrożność podczas wiercenia z
drabiny i montażu na wysokości ze względu na
ryzyko upadku.
2. Wywiercić otwory wiertarką udarową i zainstalować kołki rozporowe i śruby.

3. Przymocować SmartLogger śrubami do ściany, w wywierconych otworach tylnych.
UWAGA

Podczas montażu naściennego upewnić się, że złącza kabli skierowane są w dół, co ułatwia
podłączanie i serwisowanie.

Na szynie
Huawei nie dostarcza szyny prowadzącej dla SmartLogger'a. W opisywanym trybie montażu
przygotować samodzielnie standardową szynę 35 mm.
Jednostka: mm
UWAGA

1. Przymocować szynę.
2. Sprawdzić, czy długość szyny jest
wystarczająca dla montażu SmartLogger'a.
Zalecana długość minimalna wynosi 250 mm.

1. Zatrzasnąć szynę na tylnej obudowie SmartLogger'a.
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"Klik"

Instalowanie ochronnik SPD sygnału RS485
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UWAGA

1. SmartLogger oferuje 3 porty COM. Aby
podłączyć port COM SmartLogger'a do portu
COM urządzenia zewnętrznego, zaleca się
podłączanie SPD sygnału RS485 w celu
wzmocnienia ochrony przed przepięciami.
2. Każdy ochronnik SPD sygnału RS485 może
łączyć dwa porty COM. Każdy SmartLogger
może skonfigurowany maksymalnie z dwoma
ochronnikami SPD sygnału RS485.
3. Jeżeli SmartLogger jest instalowany na
szynie, ochronnik SPD sygnału RS485 może
dzielić szynę ze SmartLogger'em. W tym
przypadku zaleca się minimalną długość
szyny 400 mm.
4. Przymocować szynę przed mocowaniem
ochronnika SPD sygnału RS485.

Instalowanie przewodu uziemiającego ochronnika SPD
sygnału RS485
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Zaleca się zewnętrzny przewód miedziany o przekroju 4 mm2 lub 12 AWG.
1. Przygotować przewód uziemiający o wymaganej długości i zdjąć 8 mm izolacji na jednym
końcu.
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2. Zdjąć fragment izolacji z żyły przewodu i wsunąć odsłoniętą końcówkę do portu 3 ochronnika
SPD sygnałowego RS485.

3. Dokręcić śrubkę portu 3 płaskim śrubokrętem zaciskając przewód.
UWAGA

•
•

Drugą końcówkę podłączyć do szyny uziemienia.
Aby zwiększyć odporność zacisku uziemienia przed korozją, zabezpieczyć połączenie przewodu
PGND żelem krzemionkowym lub farbą.

Podłączanie kabli do portów COM

6
UWAGA

1. SmartLogger może łączyć się z urządzeniami takimi jak falownik lub urządzenie EMI za
pośrednictwem portów COM.
2. SmartLogger oferuje 3 porty COM. Aby podłączyć port COM SmartLogger'a do portu COM
urządzenia zewnętrznego, zaleca się podłączanie SPD sygnału RS485 w celu wzmocnienia ochrony
przed przepięciami.
3. Każdy ochronnik SPD sygnału RS485 może łączyć dwa porty COM. Każdy SmartLogger może
skonfigurowany maksymalnie z dwoma ochronnikami SPD sygnału RS485.

6.1 Identyfikacja portów
UWAGA

Identyfikację portów komunikacyjnych urządzeń takich jak EMI i miernik energii można znaleźć w ich
dokumentacji. Podczas podłączania kabli, upewnić się, że RS485+ łączy się z portem COM+
SmartLogger'a, a port RS485– łączy się z portem COM– SmartLogger'a.
UWAGA




Dla ułatwienia czynności, niniejszy dokument opisuje tylko porty, które są podłączane.
Listwa zaciskowa typu 1 i 2 znajduje się w niektórych modelach SUN2000.
Port sieciowy RJ45 znajduje się we wszystkich modelach SUN2000.

Porty COM
(SmartLogger)

Port

Identyfikacja

COM1

NC
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Funkcja
Zarezerwowany

NC

COM2

COM3

Zarezerwowany

–

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

+

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

–

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

+

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

–

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

+

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

Listwa zaciskowa typu 1 (SUN2000)
Port

Identyfikacja

Funkcja

1

RS485A IN

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

2

RS485A OUT

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

3

RS485B IN

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

4

RS485B OUT

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

Listwa zaciskowa typu 2 (SUN2000)
Port

RJ45 Network Port (SUN2000)
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Identyfikacja

Funkcja

5

RS485A IN

RS485A, RS485,
sygnał różnicowy+

6

RS485A OUT

RS485A, RS485,
sygnał różnicowy+

7

RS485B IN

RS485B, RS485,
sygnał różnicowy–

8

RS485B OUT

RS485B, RS485,
sygnał różnicowy–

Nr

Kolor

Funkcja

1

Białopomarańczowy

RS485A, RS485, sygnał różnicowy+

2

Pomarańczowy

RS485B, RS485, sygnał różnicowy–

3

Biało-zielony

n.d.

4

Niebieski

RS485A, RS485, sygnał różnicowy+

5

Biało-niebieski

RS485B, RS485, sygnał różnicowy–

6

Zielony

n.d.

7

Biało-brązowy

n.d.

8

Brązowy

n.d.

Ochronnik SPD sygnału RS485
Port ochrony przed
przepięciami
RS485

Port
ochrony

Funkcja

Port
ochrony

Funkcja

2

RS485A, RS485,
sygnał różnicowy+

1

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

6

RS485B, RS485,
sygnał różnicowy–

5

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

8

RS485A, RS485,
sygnał różnicowy+

7

RS485A, RS485, sygnał
różnicowy+

12

RS485B, RS485,
sygnał różnicowy–

11

RS485B, RS485, sygnał
różnicowy–

Port 1 ochrony
przed przepięciami
RS485

Port 2 ochrony
przed przepięciami
RS485

UWAGA

1.
2.
3.
4.
5.

Porty ochrony łączą się z portami COM SmartLogger'a. Port 4 nie jest podłączany.
Porty przepięciowe łączą się z portami RS485 innych urządzeń. Port 3 jest portem uziemienia.
Porty ochrony i porty przepięciowe nie mogą być zamieniane.
Jeden ochronnik SPD sygnału RS485 może łączyć dwa porty COM.
Porty ochrony 2 i 6 oraz porty przepięciowe 1 i 5 stanowią port zabezpieczenia przepięciowego
RS485 do ochrony pojedynczego portu COM. Porty ochrony 8 i 12 oraz porty przepięciowe 7 i 11
stanowią drugi port zabezpieczenia przepięciowego RS485 do ochrony dodatkowego portu COM.

6.2 Podłączanie ochronnika SPD sygnału RS485
UWAGA Zaleca

się kabel komputerowy DJYP2VP2-22 2x2x1 lub kabel komunikacyjny z przewodem o
przekroju 1 mm2 i średnicy zewnętrznej 14–18 mm.
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1. Zdjąć odcinek stalowego ekranu i izolacji na końcówce przewodu za pomocą zdejmowarki.

Jednostka: mm
2. Odłączyć listwę zaciskową od portu SmartLogger COM.

3. Podłączyć kabel ochronny do punktu ochronnego.

(1) Zacisk

(2) Biała płytka kontaktowa

UWAGA

1. Docisnąć białą płytkę kontaktową odpowiedniego zacisku, aby przesunąć metalową sprężynę
wewnątrz zacisku.
2. Wsunąć końcówkę przewodu bez izolacji do zacisku.
3. Zwolnić białą płytkę kontaktową, aby zamknąć zacisk.
4. Wsunąć zacisk do portu COM SmartLogger'a.
5. Zdjąć odcinek stalowego ekranu i izolacji na drugiej końcówce za pomocą zdejmowarki.

Jednostka: mm
6. Podłączyć kabel do portu ochronnego ochronnika SPD sygnału RS485.
UWAGA

Sprawdzić, czy port COM+ SmartLogger'a
łączy się z portem ochronnym 2 lub 8 na
ochronnika SPD sygnału RS485, a port
COM– SmartLogger'a łączy się z portem
ochronnym 6 lub 12 ochronnika SPD sygnału
RS485.
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6.3 Podłączanie kabla komunikacyjnego RS485
UWAGA

1. Sprawdzić, czy kabel komunikacyjny RS485 nie przekracza długości 1000 m.
2. Listwa zaciskowa zalecana jest dla kabli połączeniowych z SUN2000. Przykład poniżej
wykorzystuje listwę SUN2000-33KTL/40KTL do opisania połączeń kablowych.
3. Do połączenia listwy z falownikiem zaleca się wykorzystanie kabla komputerowego (DJYP2VP222 2x2x1) lub kabla komunikacyjnego z przekrojem przewodu 1 mm2 i średnicą zewnętrzną w
zakresie 14 mm do 18 mm.
4. Do połączenia portu sieciowego RJ45 z falownikiem zaleca się stosowanie zewnętrznego
ekranowanego kabla sieciowego CAT 5E.
5. Zaleca się stosowanie dostarczonych kabli do podłączania urządzeń takich jak EMI, miernik
energii i moduł ochrony przed degradacją indukowanym napięciem (PID).
1. Zdjąć wymagany odcinek stalowego ekranu i izolacji na jednej końcówce przewodu.

Jedn.: mm

2. Connect the cable to the surge port on the RS485 signal SPD.
UWAGA

1. Sprawdzić, czy port RS485A falownika
łączy się z portem przepięciowym 1 lub 7
ochronnika SPD sygnału RS485, a
port RS485B falownika łączy się
z portem przepięciowym 5 lub 11
ochronnika SPD RS485.
2. Po podłączeniu, owinąć część bez
izolacji taśmą izolacyjną.

3. Zdjąć izolację z drugiej końcówki i podłączyć ją do listwy SUN2000.

ochr. SPD RS485

UWAGA

1. Porty RS485 IN i RS485 OUT falownika SUN2000 można podłączyć do SmartLogger'a wspólnie.
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Niniejszy dokument wykorzystuje przykład portu RS485 OUT do opisania połączenia pomiędzy
SUN2000 i SmartLogger'em.
2. Sprawdzić, czy port COM+ (RS485A) SmartLogger'a łączy się z portem ochronnym 2 lub 8
ochronnika SPD sygnału RS485, a port COM– (RS485B) SmartLogger'a łączy się z portem
ochronnym 6 lub 12 ochronnika SPD sygnału RS485.
3. Sprawdzić, port przepięciowy 1 lub 7 ochronnika SPD sygnału RS485 łączy się z zaciskiem 6
(RS485A OUT) listwy zaciskowej SUN2000, a port przepięciowy 5 lub 11 ochronnika SPD sygnału
RS485 łączy się z zaciskiem 8 (RS485B OUT) listwy zaciskowej SUN2000.

6.4 Podłączanie wielu urządzeń
UWAGA

1. Do SmartLogger'a można podłączyć maksymalnie 80 urządzeń. Zaleca się podłączanie maks. 30
urządzeń do pojedynczej linii RS485.
2. Upewnić się, że urządzenia połączone z tym samym portem COM są zgodne z tym samym
protokołem komunikacji.

Zalecany tryb połączenia

SPD sygnału RS485

Miernik
MODBUS

Falownik 1

SPD sygnału RS485

Transformator
skrzynkowy

Falownik 2

Falownik 30

Połączenie kabla z portem DI

7
UWAGA

1. Na terenie Niemiec i w niektórych regionach Europy stosuje się odbiornik sygnału okrężnego do
przetwarzania sygnałów z harmonogramu sieci energetycznej na sygnały dla styków
bezpotencjałowych, gdzie wymaga się posiadania styku bezpotencjałowego.
2. Zaleca się kable 2-żyłowe lub 3-żyłowe o przekroju 1 mm2 .
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Poz. Identyfikacja
portów

Funkcja

1

GND1

Wspólny zacisk 1 wejścia
bezpotencjałowego używany do
ograniczania mocy czynnej dla
DI1–DI4

2

DI1

DI_1

3

DI2

DI_2

4

DI3

DI_3

5

DI4

DI_4

GND2

Wspólny zacisk 2 wejścia
bezpotencjałowego używany do
kompensacji mocy biernej dla
DI1–DI4

6
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1. Przygotować przewód o
odpowiedniej długości, zdjąć
część izolacji i podłączyć
przewód do odbiornika sygnału
okrężnego.

2. Podłączyć drugi koniec
przewodu do portu DI SmartLogger'a.

(1) Zacisk

(2) Biała płytka kontaktowa

UWAGA

1. Docisnąć białą płytkę kontaktową odpowiedniego zacisku, aby przesunąć metalową sprężynę
wewnątrz zacisku.
2. Wsunąć końcówkę przewodu bez izolacji do zacisku.
3. Zwolnić białą płytkę kontaktową, aby zamknąć zacisk.

Podłączanie kabla sieci Ethernet

8
UWAGA

1. SmartLogger oferuje 1 port Ethernet do połączenia z urządzeniem trzecim.
2. SmartLogger może być połączony ze switch'em LAN, routerem lub urządzeniem PoE, a następnie
z komputerem PC. Może się on również łączyć bezpośrednio z komputerem PC. Wybrać
podłączone urządzenie w zależności od rzeczywistego scenariusza sieciowego.
3. Jeżeli kabel pomiędzy SmartLogger'em i komputerem przez urządzenie PoE prowadzony jest na
zewnątrz, podłączyć ochronnik SPD do urządzenia PoE, aby poprawić ochronę. Upewnić się, że
kabel sieciowy Ethernet nie przekracza 100 m.
4. Połączyć port PoE z urządzeniem PoE przez port PROTECT na ochronniku SPD PoE.
1. Podłączyć jeden koniec dostarczonego kabla sieciowego do portu Ethernet urządzenia.
2. Podłączyć drugi koniec przewodu sieciowego do portu FE SmartLogger'a.
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Switch LAN

Kontrola instalacji

9

Poz. Sprawdzić, czy:
1
SmartLogger jest prawidłowo zainstalowany.
2
Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone, bez otwartych obwodów i
zwarć.
Prowadzenie kabla zasilającego i sygnałowego spełnia wymagania
3
określone dla prowadzenia kabli wysoko-prądowych i nisko-prądowych i
spełnia warunki planu prowadzenia kabli.
Kable są pozwiązywany, a opaski przymocowane w równych odstępach i
4
w tym samym kierunku.
5
Nie pozostawiono niepotrzebnej taśmy klejącej lub opasek na kablach.
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Wynik
□POZ □NEG
□POZ □NEG

□POZ □NEG
□POZ □NEG
□POZ□NEG

Uruchamianie systemu

1. Podłączyć zacisk wyjściowy zasilacza do gniazda POWER SmartLogger'a.
2. Podłączyć kabel zasilający do gniazda AC.
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Odbiór systemu

SmartLogger umożliwia użytkownikowi odbiór urządzeń za pomocą LCD, WebUI lub NMS.
Tryb
logowania

Nazwa użytkownika

Wstępne hasło

Common user
LCD

Advanced user

000001

Special user
Common user
WEB

a)

Advanced user
Special user

Changeme
(w przypadku wersji oprogramowania SmartLogger'a
SUN2000 V100R001C95SPC010 lub wcześniejszej, hasło
fabryczne brzmi 000001)

a)

Jeżeli SmartLogger łączy się z WebUI, wpisać https://XX.XX.XX.XX (XX.XX.XX.XX to numer IP
SmartLogger'a, domyślnie 192.168.0.10) w polu adresu przeglądarki. Adres IP SmartLogger'a można
sprawdzić na ekranie LCD.
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UWAGA

1. Zalecenie: Zmienić fabryczne hasło po pierwszym zalogowaniu, aby zapewnić bezpieczeństwo
konta.
2. Dokument opisuje główne czynności odbiorcze na przykładzie połączenia z wyświetlaczem LCD.
Przy pierwszym uruchomieniu SmartLogger'a ustawić na panelu kontrolnym parametry wstępne takie
jak język, godzina, zakres wyszukiwania adresów dla portu RS485 i parametry Ethernet.
UWAGA

1. W dokumencie zastosowano przykładowe zrzuty ekranu LCD
SmartLogger'a V100R001C00SPC109.
2. Po ustawieniu daty i godziny, data i godzina wszystkich falowników
podłączonych do SmartLogger'a jest synchronizowana. Nie ma więc
potrzeby sprawdzania tych ustawień.
3. Na ekranie Ethernet, ustawić adres IP SmartLogger'a zgodnie z
zasadami obowiązującymi dla stacji energetycznej i upewnić się, że
różni się od adresu IP innego urządzenia.
4. Dostęp do niektórych sekcji menu wymaga autoryzacji użytkownika.
Dlatego należy zmienić hasło po pierwszym ustawieniu parametrów,
aby zapewnić bezpieczeństwo konta. Szczegółową procedurę
ustawiania parametrów opisano w Instrukcji SmartLogger1000.
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12

Najczęstsze problemy i ich rozwiązywanie

12.1 SmartLogger nie uruchamia się.
1.
2.
3.
4.

Sprawdzić, czy kabel zasilania jest podłączony do zasilacza.
Sprawdzić, czy kabel zasilania jest podłączony do gniazda AC.
Wymienić zasilacz.
Skontaktować się z dostawcą lub wsparciem technicznym Huawei.

12.2 SmartLogger nie wykrywa urządzeń.
1. Sprawdzić podłączenie wyjściowego kabla komunikacyjnego RS485. W przypadku poluzowania,
odłączenia lub odwrotnego podłączenia przewodu, poprawić połączenie.
2. Sprawdzić ustawienia parametrów komunikacji RS485 na SmartLoggerze i upewnić się, że
prędkość transmisji (Baud Rate) i adres komunikacji ustawiono prawidłowo.
3. Ręcznie dodać urządzenia, które nie są wykrywane automatycznie (np. EMI lub miernik energii).
4. Upewnić się, że parametry EMI ustawiono prawidłowo.
5. Ustawić adres falownika w zakresie wyszukiwania adresów ustawionym w SmartLoggerze.
6. Skontaktować się z dostawcą lub wsparciem technicznym Huawei.
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12.3 Odłączanie ochronnika SPD sygnału RS485?
Zmienić położenie slotu przy porcie 1, 3 lub 5 za pomocą płaskiego śrubokręta i wyciągnąć
ochronnik SPD sygnału RS485.
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